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۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارحص نیا زا نابات دش هک یناحور تاّرذ نیبب
اج نیا دننزیم مه رب هک اهیتشک و رحب نیا نیبب

ار قیJخ شتآ نآ رد ،ار )۱(قماو و ارذع نیبب
)۲(ارُغط نآ و هاش نآ نیبب ،ار قشاع و قوشعم نیبب

دش رت ین و تشگ ناهنپ هن ،دش ردنا )۳(ُمزلُق رهوج وچ
[ا مه و [ مه وا رد دشرب یشتآ ُمزلُق ز

هتسبرب تسه تمشچ وچ ،هتسهآ تسهاگیب وچ
[اب وگم و ریز وگم ،هتسخ وشم و ف[ نزم

ینیک اضق زا دمآرد ینیبژک لقع یوس هک
اجرب مه لقع نآ دنامب ینیکسم وچ ،)۴(یجولفَم وچ

مد شکورف ایرد نیا رد ،مدآ زا وت یتسه رگا
ادرف رگا زورما رگا ،)۵(مَع یا تسبجاو تنیا هک

؟دشاب لگ و بآ یاج هچ ،دشاب لجخ رد نیا رحب ز
ایرد فک وا دوبن هک ؟دشاب لد و لقع و ناج هچ

؟ناج نیا دنکیم ارفص هچ ؟لد نیا دزپیم ادوس هچ
ازفاراک لقع نیا ار وت ؟درادیمه نادرگرس هچ

یزیربت نیدلا سمش ز یزیبرهگ ربا یهز
اغوغ ملاع نایم یزیررکش و نما یهز

۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم رب مهب اهیتشک وچ ام
مینشور بآ رد و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر نت یتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن یدید ار بآ
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بآ ِبآ رد رگن یدید ار بآ

شََدناریم وک تسیبآ ار بآ
شدناوخیم وک تسیحور ار حور

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
یاهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

۱۹۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک اهر ار مغ یقشاع وت رگا
نک اهر ار متام و نیب یسورع

زادنارب ار یتشک و شاب ایرد وت
نک اهر ار ملاع و شاب ملاع وت

تنج هب وراو نک هبوت مدآ وچ
نک اهر ار مدآ نادنز و هچ

میرم یسیع نوچ خرچ رب آرب
نک اهر ار میرم یسیع رخ

یدیرب فک فسوی قشع رد رگو
نک اهر ار مهرم و ریگ ار ومه

۴۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا تس هدوب ناهج ات :ردام تفگ
نیمز ردنا دنُدب نایازفاراک

دنمجرا یا نک شیوخ راک وت نیه
)۶(دَنَنکیم رب دوخ شیر ناشیاک ،دوز

خارف بآ دوریم و گنت تقو
خاش ،خاش یدرگ رجه زک نآ زا شیپ

تایح بآ رُپ تس )۷(یزیراک هرهش
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تایح بآ رُپ تس )۷(یزیراک هرهش
تابن وت زا دمَدَرب ات ،شک بآ

۱۲۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا قشع یJب رد تمایق دص
سرپم ادرف زا و زورما رگنرد

رود تخس یرود شیدنا لایخ یا
سرپم ازفاراک عبط زا وا رس

دوب یک یزیربت سمش یسرپ دنچ
سرپم ایرد زا و نیب نوحیج مشچ

۱۹۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(یبَسکَم لوا :تس لقع ود لقع
)۹(یبَص بتکم رد وچ یزومآ رد هک

رکذ و رکف و داتسوا و باتک زا
رکب و بوخ مولع زو ،یناعم زا

نارگید رب دوش نوزفا وت لقع
نارگ نآ ظفح ز یشاب وت کیل

تشگ و رود ردنا ،یشاب ظفاح حول
تشذگرد نیز وک ،تسوا ظوفحم حول

دوب نادزی ششخب رگید لقع
دوب ناج نایم رد نآ ٔهمشچ

درک شوج شناد بآ هنیس ز نوچ
درز هن ،هنیرید هن ،هدنگ دوش هن

؟مغ هچ هتسب دوب )۱۰(شَْعَبن هر رو
مد هب مد هناخ ز دشوجیمه وک

اه یوج لاثم یلیصحت لقع
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اه یوج لاثم یلیصحت لقع
اه یوک زا یاهناخ رد دور نآک

اونیب دش ،دش هتسب شبآ هار
ار همشچ وج �شیوخ نورد زا

۸۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!؟دنام راک هچ وت اب »یراک هچ رد« :هک یتفگ
دنام راز هک �او مریگ وتیب هک یراک

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ریدقت هب ریبدت

دنیب هچ تسادیپ دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل دنکب هلیح

تسداهن تسار وک دیآ نانچ ود یماگ
دناشک شاهاجک هک دناد هک هاگ ناو

۹۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ نارباص ماگنه هک نیه
دمآ ناحتما و یتخس تقو

دننکش اهدهع تقو نینچ نیا
دمآ ناوختسا یوس نوچ دراک

دوش تسس تخس دنگوس و دهع
دمآ ناج هب نوچ راک ار درم

نکم تسس شیوخ وت لد یا هله
دمآ نآ تقو هک نک یوق لد

۱۵۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دهن یراخ رخ ّمُد ریز هب سک
دهجیم رب ،نآ عفد دنادن رخ

دنز رتمکحم راخ ناو دهج رب
دنکرب یراخ هک دیاب یلقاع

درد و زوس زا راخ عفد رهب ز رخ
درک مخز اج دص تخادنایم هتفج

دوب داتسا نیچراخ میکح نآ
دومزآیم اجباج دزیم تسد

۸۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیرز یاهماج اب مشون )۱۲(دلُخ )۱۱(رمَخ رگ
دنام رامخ هلمج ،ددرگ )۱۳(عادُص هلمج

مفاب چنآ ره وتیب تقشع هاگراک رد
دنام رات هن �او ،دنام دوپ هن �او

یلوپ وچ ناهج تشیپ ،ینارکیب یوج وت
دنام راذگ لپ رب وج نینچ اب هک اشاح

یلصف فJخ یلصف ،تسلصف راهچ ملاع
!؟دنام رارق زگره نمشد راچ گنج اب

ییاهلصف لصا وت !یبوخ راهب ،آ شیپ
دنام راهب هلمج دزوسب اهلصف ات

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

)۱۴(جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه

)۱۵(جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
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تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
تشز )۱۶(ی[[ کی بوخ ره اب تسه

تسین لصَو ،یزیرگیم [[ ز ات
تسین لصَف )۱۷(دهاش ز ار [[ کناز

یمسج قوشعم و قشاع :قِماو و ارذَع )۱(
مکح ،نامرف :ارُغط )۲(
ایرد :ُمزلُق )۳(
هدشجلف ،دشاب Jتبم جلف یرامیب هب هک یسک :جولفَم )۴(
ومع :مَع )۵(
ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۶(
.تسا رابیوج و همشچ روظنم اجنیا رد .نیمز ریز رد بآ یارجم ،ور بآ ،تانق :زیراک )۷(
.دیآ تسد هب بسک زا هچنآ ینعم هب بسکم هب بوسنم :یبَسکَم )۸(
کدوک :یبَص )۹(
هاچ زا بآ ندمآرب ،همشچ زا بآ ندیشوج :ْعَبن )۱۰(
بارش :رمَخ )۱۱(
تشهب :دلُخ )۱۲(
رسدرد :عادُص )۱۳(
هجرد :جَرَد )۱۴(
تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا )۱۵(
 .دشاب ناگداز گرزب یبرم هک یریپ درم ،درم یبرم ،هدنب و مJغ ،هـلَل :[[ )۱۶(
ورابیز :دهاش )۱۷(


